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العثمانية كالشفرة احلادة املدفوعة بعمق يف  –مثلت اجلزائر إىل جانب تونس وطرابلس الغرب طرف القوة االسالمية  :ملخصال

من  ومحاية املسلمني عن السواحل الشمالية االفريقية ، وصد احلمالت اخلارجيةمواجهة وحماربة املسيحيني أجلالرتاب املسيحي من 

ƢǬƬǻȏ¦Â��ǶēƢǋǂŢÂ�ÀƢƦǇȍ¦فجمعت الدول األوروبية .م1492ندلس بعد سقوط غرناطة سنة م منهم على ما فعلوه مبسلمي األ

يف  البحرية الربيطانية واهلولندية قررت، وحتالفت من أجل إرغام اجلزائر على التوقف عن تعرضها لسفنها، و م1815يف مؤمتر فيينا 

 .التارخيية وأشدها ضراوةمن أكرب احلمالت  تعد واحدة فكانت هذه احلملة .م شن محلة عسكرية ضد اجلزائر1816عام 

�Ȇǿ��¬ŗǬŭ¦�̧ȂǓȂŭ¦�ƨŪƢǠǷ�Ŀ�ƢȀǈǨǻ�µ ǂǨƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢǰǋȍ¦Â�ƨǠǸƬĐ¦�ƨȈƥ°Âȋ¦�¾Âƾǳ¦�Ǿƫǀţ¦�ƢȈǠŦ�¦°¦ǂǫ�ÀƢǯ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ȄǴǟ�ƨǴǸū¦�ǲǿ

 ؟ثمانية من احلملةوما هو موقف الدولة الع؟ أم أنه قرار انفردت به إجنلرتا ؟1815-1814يف مؤمتر فيينا 

  األسطول البحري  –إيالة اجلزائر  –اجلهاد البحري  –القرصنة  –: إيكسموث الكلمات المفتاحية

Abstract: Algeria, along with Tunisia and Tripoli in the west, was the tip of the Islamic-Ottoman

power as a sharp blade pushed deep into Christian soil in order to confront and fight the Christians,

repel the Crusades on the North African coasts, protect Muslims from the Spanish and their

harassment, and take revenge on them for what they did to the Muslims of Andalusia after the fall of

Granada in 1492 A.D. The European countries gathered at the Vienna Conference in 1815 AD, and

allied themselves in order to force Algeria to stop its exposure to its ships. The British and the Dutch

navies attacked the Algerian fleet in 1816 AD, and this campaign was one of the largest and most

ferocious historical campaigns on a city. So, was the campaign against Algeria a collective decision

taken by the states of Europe meeting at the Congress of Vienna 1814-1815, or was it specific to

England? And what was the position of the Othmane Sate on that campaign?
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مقدمة

الثالمثائة  طويلة، تزيد عناليت ارتبط تارخيها بالدولة العثمانية ملدة زمنية  الدول تعترب اجلزائر من بني

باالهتمام  مل حتظ لدراسة تاريخ اجلزائر احلديث، لكنهابالنسبة  وهي فرتة مهمة و معتربة م،1830-م1519سنة

 الدراسات األجنبية اليت تقتصر علىو  املصادر الباحث العريب يعتمد علىاملؤرخ و  الدراسة الكافية حبيث كانو 

اجتاه كبريا من الباحثني، التفوا لذلك و ظهر  عددا الحظنا بأن التارخيية العامة، أما يف اآلونة األخرية، املوضوعات

يف اعتمادهم على  فأولوا اهتماما بالغا ضوء املناهج اجلديدة للدراسات التارخيية،جديد، و قراءات خاصة على

الكمية  وتعترب هذه .ألصلية ملا تكتسيه من أمهية خاصةإىل الوثائق ا باستنادهم التاريخ، املصادر األساسية لكتابة

 قائمة اجلزائرية كانت واخلاصة بالكيان اجلزائري، ألن الدولةالثروة النادرة،مبثابة  من الوثائق بالنسبة لتاريخ اجلزائر

 األساسي الذي جيب على الباحث عدم االستغناء ¤ƾǐŭ¦�ƢĔȂǯ�ń¤�ƨǧƢǓ°الغزو الفرنسي،�ƢēǲƦǫ�Ƣē®ƢȈǇÂحبضار 

فرتة من تارخينا بكل لدراسة هذه ال التقليدية املصادر عن احلقائق التارخيية اليت مل تكشف عنه عنه، للبحث

ة. واعتمدنا يف دراسة حيتويه من معلومات قيم ألقينا نظرة على الرصيد العثماين وما موضوعية ومنهجية علمية، إذا

كتبة الوطنية اجلزائرية من أجل على جمموعة من الوثائق األرشيفية املوجودة مبركز األرشيف اجلزائري وامل موضوعنا

يالة واليت  إلاملؤرخون الغربيون عن إيالة اجلزائر والكشف عن املؤامرات اليت حيكت ضد اثبات حقيقة ما كتبه إ

مبا سعت الدول األوروبية فقد  م،1830يد االستعمار الفرنسي  سنة يف القضاء عليها وسقوطها ب اكانت سبب

ƨȈǘǇȂƬŭ¦�ƨƷƢǈǳ¦�ȄǴǟ�ŅÂƾǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�°Â®�Ǌ افيه ȈǸē�ń¤�¦ŗǴų¤� ستغالل الظروف السياسية وذلك من خالل ا

�ƢǼȈȈǧ�ǂŤƚǷ�ÀƢǰǧ��ÀȂȈǴƥƢǻ�§ÂǂƷÂ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈°Ȃưǳ¦�Ƣē±ǂǧ¢�Ŗǳ¦1815 م مبثابة املنرب الدويل الذي عربت فيه عن

ǂǬƬǇȏ¦Â�ǺǷȋ�ƾȇƾē�°ƾǐǷ¦°��واعتربته  ،موقفها املعادي إليالة اجلزائر ونشاط أسطوهلا يف البحر األبيض املتوسط

من خالل إعداد  يف املؤمتر يف التخلص من الضغط الذي فرضته اجلزائر على الدول األوروبيةفأعلنت اجنلرتا رغبتها 

تمعة يف مؤمتر فيينا Đ¦�ƨȈƥ°Âȋ¦�¾Âƾǳ¦�Ǿƫǀţ¦�ƢȈǠŦ�¦°¦ǂǫ�ÀƢǯ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ȄǴǟ�ƨǴǸū¦�ǲȀǧ محلة عسكرية ضدها؛

أم أنه قرار انفردت به إجنلرتا؟ وقد روج أن إجنلرتا شنت محلتها تنفيذا لقرارات الدول املشاركة  ؟1815- 1814

املشاركة يف احلملة لتقتصر على إجنلرتا لماذا رفضت الدول األوربية العظمى ف فإذا كان األمر كذلك يف املؤمتر؛

  وهولندا فقط؟
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  العالقات الجزائرية االنجليزية:.1

أمريكا م استجابة الداي حممد عثمان إىل إحلاح عد يفسن العالقة بني اجلزائر واجنلرتا متثلت مظاهر ح

"إّن ذلك كان  شويتام:و يقول يف ذلك املؤرخ األمريكي بارنيب نقًال عن أرزقي  .على عقد السلم مع اجلزائر

، قد رفض )2011:142(شوتيام، بسبب صداقته إلجنلرتا، وأمريكا كانت إذ ذاك يف حالة حرب مع اجنلرتا "

لوجي :" أنه ال يثق قال للقنصل اإلجنليزي تشارلز �Â��ǂƟ¦ǄŪ¦�ń¤� ȆĐ¦�Ȇũǂǳ¦�Ȇǰالداي حسن للوفد أمري

بأوراق  ، فما عليهم إال أّن يزودوهعوث خاص إىل اجلزائر لعقد السلم¢ƦǷ�¾ƢǇ°¤�ÀÂ®Ȃȇ�¦ȂǻƢǯ�¦̄¤�ǶĔباألمريكان و 

 الصداقة اجلزائريةلك الربيطاين أيضا ببريطانيا يف ذلك الوقت وحىت امل ممثلووقد اعتز  .اعتماد من ملك اإلنكليز"

�ƨǳƢǇ°�ǽƾǯƚƫ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�¿ƢǰŞ�ǶēƢǫȐǟ�ÀÂƾǗȂȇ�Ǧ؛)24-21(بوعزيز، د. ت:  Ȉǯ�¦Ȃǧǂǟ�ǄȈǴųȍ¦�Àȋ

،اقة بني البلدينم أكد فيها أنّه طاملا استمرت الصد1812بعثها ويل عهد إجنلرتا إىل الداي احلاج علي يف عام 

ورغم  .)140: 1982، شالر(اخلارجية فإن هذه األخرية ستحمي عاصمة اجلزائر بأساطيلها من االعتداءات 

�ƨȈƥÂ°Âȋ¦�§Âǂū¦�ƪ ن اإلجنليز مل يعرفوا كيف حيافظونهذا فإ ǠǓÂ�À¢�®ǂƴŠ�̄¤��ǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǷ�ƨȇ®Ȃǳ¦�ǶēƢǫȐǟ�ȄǴǟ

�ǂƸƦǳ¦�Ŀ�Ƣē°Ƣš،م1815أوزارها عام  �ǪȈǠȇ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�ƢŮȂǘǇ¢�ȄǴǟ� ƢǔǬǳ¦�ƪ ǳÂƢƷÂ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ȄǴǟ�¦ŗǴų¤�ƪ ƦǴǬǻ¦

).2011:142(شوتيام،  األبيض املتوسط

đ�ǺǸǔƫ�ƨȇȂǼǇ�ƨƦȇǂǓ�Ǟǧƾƫ�ƪ،أما باقي الدول األوروبية ǻƢǯ�ƢĔƜǧ�ƪ ǳÂƢƷ�ƢǸǴǯÂ��ƢȀƦǯ¦ǂŭ�ǺǷȋ¦�Ƣ

وال يربم الصلح بعد ذلك إال عند دفع غرامة  ،قام الريّاس بتأديبهااإلخالء بااللتزامات املتفق عليها،حداها إ

م باستثناء روسيا والنمسا اللتني كانتا تعتربان 1812،م1810حتددها اإليالة مثلما وقع للربتغال يف سنوات 

االعتداء على  ائريني مناإليالة مقاطعة عثمانية، وعليه كانتا جتربان الباب العايل على التدخل ملنع البحارة اجلز 

قدرها سبعة عشر ألف وزيادة على الضريبة السنوية كانت اجلزائر تفرض على كل قنصل جديد إتاوة  أساطيلها.

ل هدية تقدم  اشرتط الدايات أن يكون يف شك ،ومبا أن الدول األوروبية ال تغّري قناصلها إال نادراً  دوالر إسباين.

وجتدر اإلشارة إىل أن اهلدايا اليت كان ). 44-  43: د. تالزبريي، (يتجدد جتدد القنصل أم مل  كل سنتني سواء

 إطار املعامالت الدبلوماسية املتعارف عليها، إال أن املصادر الغربية  القناصل أثناء اعتمادهم، يندرج يفيدفعها 

  يفرضها حكام اجلزائر. رشاويكانت تعترب ذلك 

�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥÂ�ǂǌǟ�ǺǷƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǂǌǟ يف شهدت العالقات االجنليزية الفرنسية توتراً شديداً 

،حاولت بريطانيا أن متنع كل تقارب جزائري فرنسي طار الصراع األورويب، وهلذه االعتباراتوكان ذلك يندرج يف إ
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يف عقد  ، فاستخدموا اليهود لذلكنظمة األوربية امللكية على فرنساالقاري الذي فرضته األ خاصة يف ظل احلصار

(الزبريي، معاهدة بني اجلزائر والربتغال حليف اجنلرتا، فنجحت وساطة البكري صاحب النفوذ القوي لدى الداي

من ذلك، هو متكني األسطول اجلزائري من التوغل يف احمليط األطلسي لعله  القصدكان و  ).92-91، د. ت

وقد جنحت إجنلرتا يف  ،من ناحية حبر املانش يعرقل األسطول األمريكي الذي كان يتوىل عمليات متوين فرنسا

  حتقيق أهدافها إىل حد ما.

�ƨǴǸū¦�©¢ƾƥ�ƢǷƾǼǠǧ��ƾȇƾǌǳ¦�ǶǿǂǰǷÂ�ǶēƢƦǴǬƬǳ�Å¦ǂǜǻ وليس من السهل فهم طبيعة حتركات اليهود

الفرنسية على مصر وقف اليهود إىل جانب بونابرت من خالل دعم جيوشه بالقمح واخلمور وحىت الذخرية، 

على  لريفض أمر الباب العايل إعالن احلرب م)1805-1798(نفوذهم لدى الداي مصطفى واستخدموا

واضح للدولة العثمانية، فتدخل نتيجة لذلك االجنليز لدى السلطان العثماين الفرنسيني، وكان يف ذلك حتد

هود من كافة كما طلبوا منه أن يصدر أمرًا يقضي بطرد مجيع الي،وا مصطفى باشا على اإلذعان ألمرهليجرب 

).99أراضيها نظراً للدور الذي قاموا به يف دعم الفرنسيني (الزبريي، د .ت، 

م تدخل 1800فقد تسبب اليهود يف فساد العالقة بني اجلزائر واجنلرتا، وملا بلغ الصراع أشده عام 

استطاع أن حيصل على تكرمي للعلم االجنليزي، وحني ،بوشناق لصاحل اجنلرتا، ونظرًا ملهارته ومكانته لدى الداي

عزم االجنليز على كسب مكانة هلم يف اجلزائر ليحلوا حمل فرنسا صاحبة االمتيازات يف الشرق اجلزائري، وهو ما 

ختوفوا من قوة القرار اليهودي باإليالة، وتأثرياته على املسؤولني فيها بداية  1807جانفي  07حققوه ابتداء من 

الداي قد تعيق مساعيهم، وهلذا  أرادوا التخلص من اليهود حىت حتل قرارات بريطانيا حمل القرارات اليهودية من

  اإلجنليز؟ )، لكن السؤال املطروح ملاذا هذا التقلب يف العالقة بني اليهود و94(الزبريي، د .ت، ص

ƢŬ¦�ǶȀƬƸǴǐǷ�ǶȀǸē�ƪف ǻƢǯ�ƢǷ�°ƾǫ�ƨǫȐǠǳ¦�ǽǀǿ�ǶȀǸē�Ǻǰƫ�Ń�®ȂȀȈǳƢ��ƢȈǻƢǘȇŐǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�Ǯ ǳǀǯÂ��ƨǏ

ومل يتخوف اليهود من النفوذ اإلجنليزي ألسباب معينة وهي أن اليهود ومن خالل شبكتهم التجسسية الواسعة 

علموا أن هدف اإلجنليز ليس التجارة وإمنا القواعد العسكرية، وبذلك يتالشى خطر املنافسة التجارية، وتصبح 

فقد ُيشكلون مستقبًال القوة العظمى يف القارة ،ول اليهود أال خيسروا اإلجنليزاملؤسسات اليهودية يف مأمن، فحا

األوروبية، وبالتايل يستحسن كسبهم كحليف يف البحر األبيض املتوسط، ولعل اخلطر من هذا كله هو حماولة 

�ŚƦǯ�ƨƳ°®�ń¤�ƨǜǧƢŰ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ǾƫƢǈǇƚǷÂ��ÄǄȈǴųȍ¦�ǞǸƬĐ¦�ń¤�ǲǤǴǤƬǳ¦�®ȂȀȈǳ¦�Äȋ�ƶǸǈƫ�ȏÂ��̈
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يهودي بالوصول إليها، فكانت سياسة التودد إىل االجنليز من جهة وسياسة التقلب وخلط األوراق يف منطقة 

��ƨȈƥÂ°Âȋ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ȄǓȂǨǳ¦�¾ȐǤƬǇ¦�®ȂȀȈǴǳ�ŘǈƬȈǳ�ƨǷƢǿ�ǲƟƢǇÂ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ǖǇȂƬŭ¦�ǒ Ȉƥȋ¦�ǂƸƦǳ¦

  املسطرة.     واستغالل املشاكل اليت تنجم عنها لتحقيق أهدافهم

  م:1815مؤتمر فيينا.2

 عادة السلم للقارةالبحث عن كيفية إ، و نابليونبعد مرحلة حروب  عقد مؤمتر فيينا لدراسة قضايا أوروبا

وقد ادرجت املسألة اجلزائرية  ،، وإعادة النظر يف خارطة أوروباالنمسا، وفرنساو  بريطانيا،و  بروسيا،و  حبضور روسيا،

البحرية من طرف  لة تأسيس الرابطةطرحت مسأو  ،القرصنة خالل طرح قضية حماربة يف مناقشات املؤمتر من

«بريطانيا، ƾē�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦ تكوين قوة حبرية مشرتكة حتت قيادة قائد عام يساعد جملس وزراء الدول اخلمسىل إ 

كما أظهر .يف اجلزائروامر للقناصل املعتمدين كون مقره باريس تكون له صالحيات إعطاء األاملشاركة يف املؤمتر ي

�Ƣēǀƻ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨǤƦǐǳ¦�Ǯ Ǵƫ��¼ǂǳ¦� ƢǤǳ¤Â�ƨǼǏǂǬǳ¦�ƨƥ°ƢŰÂ�ƨƷȐŭƢƥ�ƾȇ¦ǄƬŭ¦�ǶȀǷƢǸƬǿ¦�ǂŤƚŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÀȂȈƥÂ°Âȋ¦

ŅÂƾǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǺǷ� ǄƳ�ƢĔƘǯÂ )وذلك من خالل مناسبتني األوىل عندما طلب فرسان )1985:63، سعيدوين ،

قدمي  مبنحهم أي مقر أخر يف البحر املتوسط ليكون قاعدة جلميع الشعوب مالطا بإعادة تشكيل نظامهم ال

، واملناسبة الثانية تلك اليت تتعلق مبوضوع )73:1993(العقاد، املسيحية ملواجهة قراصنة الدول املغاربية وحماربتهم

S.SMITHني، كما سلم األمريال االجنليزي سيدين مسيث يجتارة الرقيق ورغبة املؤمترين يف حترير األسرى املسيح

ففي ة ويظهر ذلك من خالل قوله:'' ..القضاء على قراصنة الدول املغاربن ملحاً فيها على ضرورة مذكرة إىل املؤمتري

ننتبه إىل  فإنه ملن الدهشة أن ال ،الوقت الذي تناقش فيه وسائل إلغاء جتارة الرقيق األسود يف سواحل إفريقيا الغربية

�» ƾƳ�Ŀ�ǶǿȂǷƾƼƬǈȈǳ�ǶĔȂǨǘźÂ�ǶĔ¦ŚƳ�ÀÂƾȀǘǔȇ�Ǻȇǀǳ¦�½¦ǂƫȋ¦�ǾǼǘǬȇ�Äǀǳ¦�̈°ƢǬǳ¦�ǽǀŮ�ŅƢǸǌǳ¦�ǲƷƢǈǳ¦

-2011:147(شويتام،بل إمنا تعرقل التجارة...'' ،سفنهم، إن مثل هذه األعمال ال تغضب اإلنسانية فحسب

ن سبب حتركات االجنليز أشري فيه إىل األمريال مسيث يف تقرير منساوي إىل الدولة العثمانية ع أيضا ، وجاء)148

والتحريضات اليت كان حييكها ضد األوجاقات الغربية وهي اجلزائر وتونس وطرابلس وتوسله إىل اجلميع بأن يصبح 

، ANA ,24/22556A)(قائدا للقوات العسكرية اليت تعد من طرف هذه الدول لالنتقام من األوجاقات 

ة ألن فرسان وبا بعمل مجاعي ضد قرصنة املغاربعلى عدة مبادئ هامة منها ضرورة قيام أور وقد اشتملت مذكرته 

في بتحطيم حكومة لطا ال يستطيعون حتقيق هذه املهمة، وال يعين تدخل األورويب احتالل اجلزائر، وإمنا يكتام

لسيادة العثمانية ألن الداي ال يعرتف ويف رأي األمريال الربيطاين ال يُعد هذا التدخل تعدياً على ا الدايات القائمة.

śƫ°ÂƢĐ¦�ǆ Ǵƥ¦ǂǗÂ�ǆ ǻȂƫ�ŖƥƢȈǻ�ȄǴǟ�̈°ǂǰƬŭ¦�Ǿƫ¦ ¦ƾƬǟ¦�ǲȈǳƾƥ�̈®ƢȈǈǳ¦�ǽǀđ�ÅƢȈũ°،74-1993:73(العقاد(.
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لكن رأي األمريال الربيطاين ال حيتمل الصواب بدليل أنه عندما وصلت أنباء سرية عن اجتماع العام 

ȍ¦�¾ƢǸǌǳ¦�©ƢǫƢƳÂ¢�ƨȈǔǫ�ƢĔ�¦ǀǿ�ƨǇ¦°ƾǳ�Ä°Ȃǌǳ¦�ňƢǸưǠǳ¦�ǆأجل إبني الدول الغربية من  ǴĐ¦�̧ ƢǸƬƳ¦Â�ȆǬȇǂǧ

¢�ƨǳÂƾǴǳ�ƨǠƥƢƫ�ŐƬǠƫ�ȆȀǧ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷÂ��ƨȀƳ�ǺǷ�ƨǸǴǈǷ�ƢĔȂǰǳ�ƨȈƥǂǤǳ¦�©ƢǫƢƳÂȋ¦�À " فكان قراره ،املوضوع

رب أيضا خمالفا لألصول العلية... وإعالن احلرب ضد األوجاقات تعترب إعالنًا للحرب ضد الدولة العلية، كما تعت

املرعية بني مجيع الدول وامللل... وإن تبعية األوجاقات الغربية من قدمي الزمان للدولة العلية، وكذلك األخوة يف 

ANA)("الدينية اليت جتمع الطرفني مَسلَّمة ال جدال فيها ,24/22537A.   ويعين هذا أن الدولة العثمانية

مرباطورية يتجزأ ما من اإلا ال كانت تعترب كل االيالة جزء

 هو إعادة تشكيل نظام فرسان مالطة يف شكل جديد ،وكان هدف سيدين مسيث من هذا املشروع

)2011:148(شويتام،

  اركة في المؤتمر من هذا المشروعموقف الدول األوروبية المش.3

كاسلريه يف قوله:'' إن بالنسبة لربيطانيا ظاهريا رفضت هذا املشروع عن طريق تصريح وزير خارجيتها  

حلالة من  فريقياقاء النيابات حىت ال تتعرض مشال إبريطانيا ما زالت حتتفظ بسياستها التقليدية اليت تفضل ب

، إال أن بريطانيا كانت تصغي بأذان )1993:74، ( العقادخضاعها دون عناء''الفوضى متكن فرنسا من إ

رمي قرصنة بالد الرببر، وملا سئل رئيس وزراء بريطانيا يف الربملان بعد صماء لكل اقرتاح قدم أمام املؤمتر يستهدف حت

ذلك بشأن هذه القضية ادعى أن معاهدات بريطانيا مع بلدان املغرب هي اليت تربر هذا املوقف، ولكن املؤرخ 

ية ويقوم على ضغط نا مل يرتدد يف أن يصف موقف الوزير الربيطاين فيه بأنه قد أوحت به األنانيالذي عاجل مؤمتر في

).1982:146(شالر،  املصاحل

�«ǂūƢƥ�©ǂǠǋ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�Ƥ ưǯ�Ǻǟ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ª ƾŹ�ƢǷ�ƨǠƥƢƬǷÂ�Ʈ ȇŗǳ¦�§ȂǴǇ¢�ƪ ƴȀƬǻ¦�ƾǬǧ�Ƣǈǻǂǧ�ƢǷ¢

والضيق أمام املشروع األورويب الذي تضمن خطة عمل ملنع الرق وقمع القرصنة الرببرية وتصفيتها، وإنشاء قوة حبرية 

، والسبب يف )2012:46( زريق، قائد العام االجنليزي لقوات التحالف اليت حتتل فرنساتوضع حتت قيادة ال

�À¢�» Âǂǜǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǞȈǘƬǈƫ�Ǻǳ�ƢĔ¢�Å¦ƾȈƳ�ǶǴǠƫ�ƪ ǻƢǯÂ��ƨǨǠǔƬǈǷ�ÀȂȈǴƥƢǻ�§ÂǂƷ�ǺǷ�ƪ Ƴǂƻ�ƢĔ¢�Ȃǿ�Ǯ ǳ̄

قيقة اليت كانت ، أما األسباب احل)1993:74( العقاد، تلعب دوراً رئيسياً يف أي عمل مجاعي يتخذ ضد اجلزائر

�ŗǴų¤�ǽȏȂƬƫ�ƨǴǸū¦�Ŀ�Ä®ƢȈǬǳ¦�°Âƾǳ¦�À¢�½°ƾƫ�ƢĔ¢�Ȇǿ��ƨǴǸū¦�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ƢȀǔǧ°� ¦°Â�ƨǳÂ®�ÃȂǫ¢�ŐƬǠƫ�ƢĔȂǰǳ�¦
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يعرقل نشاط البحري اإلجنليزي  جلزائري، ليس حبا فيه، وإمنا لعلهسعت فرنسا إىل احلفاظ على األسطول ا آنذاك.

  مؤقتا ريثما يسرتجع اجليش الفرنسي قواه.

ميكن استنتاجه من حمتوى الرسالة اليت استلمها قنصل فرنسا يف اجلزائر من حكومته قبل ب األخر السب

قدوم احلملة، إذ طلبت منه أن يتخذ موقفا حمايدا من احلملة، واهلدف املنتظر من ذلك، هو اسرتجاع فرنسا

ēƢǰǴƬŲليمنحها لإلجنليز. وقد متكنت فرنسا 1807اليت جردها منها الداي أمحد يف سنة  ،يف الشرق اجلزائري ا ،

�¿Ƣǟ�Ŀ�ƢēƢǰǴƬŲ�̧ƢƳŗǇ¦�ǺǷ�¦ǀǿ�ƢȀǨǫȂŠ1817،149-2011:148(شويتام(.

(شالر،  مصاحلهما اخلاصة نتا تعارضان هذا القرار بدافع منهما أيضا كافاسبانيا والربتغال أما 

اعتربت هذه الفرصة غنيمة هلا للوصول إىل هدفها املنشود وهو الوصول إىل ، وفيما خيص روسيا )1982:145

���ǂƸƦǳ¦�ń¤�ǀǨǼǷ�Ǻǟ�Ʈ(ANA ,24/E22537) على أرض يف منطقة السفيد االستيالء ƸƦƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�Ä¢

د معاهدة تلسيت املربمة بني نابليون ـ، فقد تضمن أحد بنو اهلدف يراودها منذ فرتة طويلة ، وكان هذااملتوسط

وإن اختيار الدول األوروبية عدم التدخل يف الشؤون األوجاقات الثالثة  ،م هذه املسألة1807وقيصر روسيا سنة 

«��ƢȀƬƸǴǐǷ�ǪȈǬŢ�ń¤�ǖǬǧ اتماع كان عامال أساسيا ملنع روسيأثناء هذا االج ƾē�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�Ƣē¦°ÂƢǼǷ�ǺǷ

سالمية والدول النصرانية  إذ من املعروف أن الدول اإل ،سالمية ضد الدول الغربيةاألمم اإل�ƲȈē�¿ƾǟÂ��ƨȈƫ¦ǀǳا

ومنذ مدة قد زالت هذه العداوة ف تنافر وعداوة فيما بينها، أما اآلنكانت تعيش منذ مدة يف عراك وحروب و 

الطرفني، وإذا حصل هجوم  وحلت حملها األلفة والصداقة واحملبة بفضل املعاهدات واملصاحلات اليت حتققت بني

عام من طرف مجيع الدول النصرانية ضد األوجاقات الثالثة فإن ذلك ال يؤثر فقط على الدولة العلية بل يتجاوزها 

سالمي الكبري يف غليان شديد افريقيا واحلجاز ومجيع العامل اإلسالمي حيث يصبح العامل اإلحىت يصل إىل فاس و 

  .(ANA ,24/E22537)"سوف يشكل مشاكل جسيمة لألمة النصرانية ضد العامل املسيحي األمر الذي

تستعدان  ا كانتتنيللكن الغريب هو موقف النمسا الذي يظهر من جهة تأييدها هلذا القرار مع روسيا ال

متلكات العثمانية يف البلقان ومشال أسيا الصغرى مقابل إطالق يد دول أوروبا الغربية يف منطقة امللسلب 

العثمانية أخبار يف منتهى السرية عن اجتماع  ة، ومن جهة أخرى كانت متد الدول)2012:47زريق، (املغرب

مرتنيخ عن طريق رئيس  لك التقرير اهلام الذي بعثه الدول الغربية يف مسألة األوجاقات الثالث، والدليل على ذ

ƢǸǌǳ¦�©ƢǫƢƳÂ¢�ƨȈǔǫ� ƢĔ¤�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨȈƥ¾�مرتمجي أوسرتيا إىل سفريه يف الدولة العثمانية حول اجتماع الدول الغر 

االفريقي؛ لكن هل هذا التقرير كان اهلدف منه احملافظة على عالقته مع الدولة العثمانية؟ أم كان اهلدف منه معرفة 
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رد فعلها من هذا القرار الذي أمجعت عليه الدول األوروبية؟ وهذا اهلدف األخري هو األقرب إىل الصواب، فكانت 

أي  –نيةحمرماث عن املصلحة اخلاصة، وإن التوضيح واالستفسار عن موقف الدولة العلية بطريقة النمسا تبح

لدليل قاطع على حرصها على احملافظة على العهود والشروط واملواثيق القائمة بينها وبني الدولة العلية من  –خفية 

ية ف تناهلا من جراء منع األوجاقات الغرب�ȂǇ�Ŗǳ¦�ƾƟ¦ȂǨǳ¦�ń¤�ƢēƢǠǴǘƫ�ȄǴǟ�Ƣǔȇ¢�ǲȈǳ®�Ȃǿ�ƨȈǻƢƯ�ƨȀƳ�ǺǷÂ،جهة

�ȄǴǟ�̈°ǂǰƬŭ¦�Ƣē¦ ¦ƾƬǟ¦�ǺǷ النصرانيةسفن الدول (ANA ,24/E22537).  يعين أنا النمسا كانت تتحكم

وثقة  فكانت متد هذه األخرية باألخبار حىت تكسب ودّ ،يف مواقفها مصاحلها الشخصية مع الدولة العثمانية

من الدولة العثمانية وكسر شوكتها بدليل حتالفها السلطان العثماين، ويف الوقت نفسه تتحيز الفرصة من أجل النيل 

  من قبل مع روسيا أثناء حروب البلقان.

حد  وضع ينص على ضرورة 1815جوان�Ŀ�ÅƢȈƟƢĔ�Å¦°¦ǂǫ�°ƾǏ¢�ƨ09عد دراسة املؤمتر ملسألة املغاربوب

«�¤ǂǳ¦Â�ƨǼǏ¦ǂǬǳ¦�©¦®Ƣǟ� ƢǤǳ¤�ń¼�نيرى املسيحيملسألة اسرتقاق األس ƾē�ƨǷƢǟ�ƨǇƢȈǇ�ǺǸǓ�ƨȈƥ°ƢǤŭ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�Ŀ�

نظراً ،، غري أن الدول األوروبية كانت عاجزة على تنفيذ توصيات املؤمتر)1993:74.73(العقاد، يف العامل

مرباطور نابليون حيث عاد اإل )148: 2011(شويتام، للتطورات اخلطرية اليت طرأت على الساحة األوروبية

، واضطر م)1814( للظهور جمددًا على املسرح األورويب ليواجه جيوش الدول األوروبية املتحالفة يف معركة واترلو

 اليتباحثو وعقب هذه األحداث عقد ملوك الدول املنتصرة اجتماعاً يف باريس  التنازل على العرش للمرة الثانية.إىل 

ي، وهناك بلغتهم أخبار العقاب الذي أنزله األسطول األمريكي باجلزائر، ويف منتصف يف مصري اجلنس البشر 

م) جاءت أول مبادرة أوروبية وطلبت من الداي عمر جتديد معاهدة 1815الشهر جوان من  نفس السنة (

شروط اليت تنص عليها املعاهدة القدمية، لكن الداي رفض ذلك حىت تدفع ما عليها منالالسالم بنفس 

، وذلك حسب ما جاء يف القائمة اليت وردت إىل حضرة القبطان باشا من )1982:148(شالر،  مستحقات

طرف حممد أغا املقيم بأزمري تفيد أن أسطول الفلمنك مازال حياصر اجلزائر إال أن الغاية من هذه العملية ليست 

وبعدها بفرتة قصرية  ،(ANA ,24/19090)اإلضرار باجلزائر وإمنا هي حماولة من طرفهم للتصاحل مع اجلزائريني

، لكن القائمة سابقة )1982:146(شالر، جداً ظهرت سفن اجنليزية على السواحل اجلزائرية توحي بسوء نيتها

الذكر تظهر أن امللك االجنليزي قد أوصى اجلنرال املتواجد يف يُوغاز جببل طارق بأن يقوم بدور الوسيط بني اجلزائر 

  .(ANA ,24/19090) تدخل يف نزاع مع اجلزائر مبا فيها الفلمنك وبني أية ملكية
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:م1816الهولندية البريطانية  الحملة .4

�Ŀ�ǲưǸƬƫ�Ƣē¦®ȂȀů�Ǻǟ�ƢǬƦǈǷ�ƢǔȇȂǠƫ�ƪ ƦǴǗÂ�Ǿƫ¦°¦ǂǫ�ǀȈǨǼƬƥ�ƢȈǻƢǘȇǂƥ�©ƾȀǠƫ�ƢǼȈȈǧ�ǂŤƚǷ�®ƢǬǠǻ¦�ƾǠƥ

�Ȇǿ�ƢȈǻƢǘȇǂƥ�Ƣđ�ƪ)1964:262(امليلي،وضع اجلزر األيونية حتت محايتها ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ƨǯǂū¦�ǽǀǿ�ǺǷ�®ȂǐǬŭ¦Â��

املصلحة اخلاصة ال سواها، برغم أن الدول األوروبية األخرى كانت متفطنة لذلك، وهذا ما يؤكده التقرير 

النمساوي املبعوث إىل الدولة العثمانية بأن األسباب احلقيقية لتلك التحركات العسكرية، واملتداركات احلربية هي 

شك وال ريب اإلرادة االنكليزية اليت تريد كسب اجلولة سياسياً، وتصبح ذات قوة وتفوق يف القضية املتعلقة  بال

األوجاقات الغربية اليت تكون يف إحدى املوضوعات املتعلقة باالجتماع املنعقد مبدينة لندن، وهلذا السبب جلأت ب

  . (ANA ,24/E22556) إىل تلك التحركات والتمثيليات

 واƨȈǻ¦ǂǐǼǳ¦�¾Âƾǳ¦�ƢȀȈǳ¤�©ƘŪ�Ŗǳ¦�ƨƠȈǻƾǳ¦Â�ƨǈȈǈŬ¦�̈ǂǷ¦ƚŭ¦�ǽǀđ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǶǴǟƠȈē�ƢȀǼǷ�¿ƢǬƬǻȐǳ وبعد

، وكانوا متيقظني أشد التيقظ أمام مناورات العدو، ومت توزيع مناشري على واستعدوا للدفاع عن وطنهم ودينهم

ستعداد ولزوم التيقظ والتبصر من أجل قالع السواحل تضمنت احتمال وقوع حرب مع االجنليز، ووجوب اال

م كانت 1816، وكان نتيجة هذا أن اجتهت جمموعة من االجنليز يف شهر ماي (ANA ,24/22556)ذلك

تصطاد املرجان مبدينة عنابة حلضور مهرجان قداسة مبناسبة عيد املعراج أن هامجهم رجال اليولداش عندما 

البعض منهم وخربوا مؤسستهم التابعة لشركة صيد املرجان باملدينة،  شاهدوهم يقومون بتصرفات غري الئقة وقتلوا

�Ņ¦ȂƷ�Ƣđ�ÀƢǯÂ800  شخص قادوهم إىل السجن ويوحي هذا العدد من األشخاص بالريبة والشك يف عملهم

ƨǬǘǼŭ¦�ǽǀđ :باشا ُيشري إىل ذلك احلدث الذي وقع يف  اخسرو ، غري أن التقرير الوارد من )121(بوعزيز،د.ت

إلجنلرتا وفلمنيك وإيطاليا وسائر األمم املختلفة راسية قرب واجهة ميناء  تابعةبة بقوله:''... بينما كانت سفن عنا

تابعة ألوجاق اجلزائر قصد عملية صيد املرجان إّذ خرج من املدينة املذكورة مخسة  - عنابة حاليا –املدينة بون 

100نفر، كما استولوا على 300منها إىل الرب، وقتلوا أالف مسلح وهامجوا مالحي السفن املذكورة اخلارجني 

����¬Âǂŝ� ÅƢƥƢǐǷ� ƨǼȇƾŭ¦� ǽǀđ� ǶȈǬÉȇ� Äǀǳ¦� ÄǄȈǴǰǻȏ¦� ǲǐǼǬǳ¦� ËǂǧÂ� �ǶȀǼǨǇ� ǺǷ� ƨǠǘǫ

''(ANA ,24/E22556) ، أما سبنسر فله رواية عكس هذا يف قوله:''...واألكثر خطورة من الكل حادثة

ن صيادي املرجان أنفسهم وكانوا حتت احلماية الربيطانية م يف عنابة، حيث سّلم مئتا رجل م1816ماي 

، وهذا إن ّدل )2006:182(سبنسر، والفرنسية، وقضي عليهم يف الوقت الذي كانوا يف الكنيسة للصالة...''

فإنه يدل على حماولة الكتاب الغربيني تشويه مسعة املسلمني وحماولة تزييف احلقائق رغم وجود تقارير رمسية 

غربية ُتشري عكس ذلك متاماً. وكتابات
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فسارعت اجنلرتا إىل استغالل هذه احلوادث اليت وقعت مبدينة عنابة الجتالب قوة حتقق مصلحتها أو 

وكان قبل وقوع احلادثة بشهر قد وصل األسطول االجنليزي بقيادة ، (ANA ,24/E22556) موقفهاتعاضد 

وّضح تقرير، وقد (Achille, 1860 :52) ونابويلحترير أسرى مملكيت سردينيا  اللورد إيكسموث قصد افتداء

أغا التشريفات احلاج عبد اهللا أغا املبعوث من طرف عمر باشا إىل السلطان العثماين، والذي يتعلق مبسألة 

ول :''... يف اليوم األ(ANA ,24/B48979) قولهاألسرى اليت وقعت بني الباشا واألمريال إيكسموث يف 

من مجاد األخر جاء القائد االجنليزي وتوقف بالقرب من سواحل اجلزائر مث بعث خربا خبصوص أسرى سردينيا 

�Ǟǧƾȇ�À¢�ƾǠƬǈǷ�ȂǿÂ��¦ŗǴǰǻ¦�ƢȇƢǟ°�ǺǷ�ÀÂŐƬǠÉȇ�ǶĔȋ�ÃǂǇȋ¦� ¦ƾƬǧ¦�ƾȇǂȇ�Ǿǻ¢�ÅƢƸǓȂǷ�ǂƟ¦ǄŪ¦�¼ƢƳÂ¢�Ãƾǳ�̈®ȂƳȂŭ¦

قرتاح وحّلت املشكلة ق أمري أمراء جزائر الغرب على هذا االنفر ألف لایر، فواف50مقابل كل رأس، البالغ عددهم 

، إّال أن إيكسموث مل يقف عند هذا احلد بل وّد والوئام املتبادل بني الطرفني بالصلح والسالم والبني الطرفني

 أسري عن طريق دفع فدية مقدرة بألف لایر لكل 1200طالب بإطالق سراح األسرى النابوليتايني البالغ عددهم 

واحد، إال أن الباشا رفض ذلك من خالل جوابه:'' إن النابولتان دولة مستقلة، وهلا ملك فإذا جاء الطلب بشأن 

كان هنا  يعين أن القائد الربيطاين افتداء أسراهم من طرفه فإنين عند ذلك أقبل تسليم هؤالء األسرى أيضا إليك''، 

يف قوله:'' ما احلاجة يف أن  على باشا  إيكسموثرد  على احلرب وكسر شوكة األسطول اجلزائري بدليل  امصر 

يطلب ذلك ملك النابولتان وها أنا ذا أدفع إليكم الدراهم الالزمة فسلموا إَيل''، فوافق الباشا على ذلك باعتبار 

أن الدولة االجنليزية تربطها عالقة صداقة متينة مع الدولة العّلية، وبعد مساع إيكسموث جواب الباشا خبصوص 

وقام بعقد  ،(ANA ,24/B48979) تسليم األسرى فك احلصار مث توجه إىل تونس وطرابلس الغرب

، وبعد شهر عاد إيكسموث إىل 22معاهدة سلم مع ُحكامهما، ومت حترير أسرى سردينيا ونابويل بدون دفع فدية

غادرت اجلزائر  :'' بعدما(ANA ,24/B48979)اجلزائر، وقال للباشا حسبما جاء يف التقرير سابق الذكر

متوجها إىل طرابلس وتونس أُحطت خبرب جاء من طرف ملكنا يتعلق بقضية األسرى، ومبقتضى هذا اخلرب ميكنين 

أخذ األسرى حسب املقاولة املربمة بيننا يف ثالث دفعات، لكن بشرط أن تقوم اجلزائر بعد هذه املعاهدة برد 


��بني الطرفمن طرفها حني وقوع حرب األسرى الذين يتم أخذهم 
¼ƢǫŗǇȏ¦Â�ǂǇȋ¦�ƢǼǠǼǷ�ƾǫ�ÀȂǰǻ�¦ǀđÂ����ś

وكان رد الباشا على هذا يف قوله:'' حنن أيضا نعمل ونتحرك حسب الوجه الذي يتجلى فيه فرمان سيدنا املعظم''، 

ورد عليه إيكسموث بأن إرادة الدولة العلية يف هذه املادة هي حسبما بينت، فكان جواب الباشا على ذلك يف 

وله:'' حاشا هللا أن تتجلى إرادة الدولة العلية خالفًا للشرع الشريف، وسوف يبعث هدية للدولة العّلية وعندما ق

لكن إيكسموث رفض ذلك، وهدد الباشا ، (ANA ,24/B48979)يصدر فرمان عال فنعمل مبوجبه''
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بعض الكتب الرد النهائي ويف بتدمري مدينة اجلزائر، وأعطاه مدة ثالث ساعات للمشاورة و 

زاماته، الذي يُزيل كل الثقة يف التداي على سلوكه الغريب واملتناقض فالمه ال)، Ernest,1988: 495(ساعتني

ƨȈƟƢĔ�ƨǨǐƥ�ǾƦǳƢǘǷ�ǒ ǧ°ÂƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�Ǟǧ¦ƾŭ¦�ȄǷǂǷ�ǺǷ�ǾǳȂǘǇ¢�Ƥ Ƹǈȇ�ÀƘƥ�Ƥ ǴǗ�Ľ����ǂǳƢǋ�1982:153،(

اشا سابق وقد أثبت ذلك جواب إيكسموث من خالل جوابه يف تقرير عمر ب

ǂǇ¢�Ŀ�ƢǼǼȈƥ�Ŗǳ¦�ƨǳƘǈŭ¦� ƢĔ¤�ƾȇ°¢��ƪ̧�(ANA ,24/B48979)الذكر ǫȂǳ¦�Ǯ ǳ̄�ń¤�ǂǜƬǻ¢�À¢�ǺǰŻ�ȏ�



وقت، وذلك حسب الشروط اليت اتفقنا عليها، وأريد جوابًا قاطعًا خالل ثالث ساعات، وإذا حصلت خمالفة ملا 

وأخربهم جبواب  الباشا بعد ذلك على مجع األهايلقررت فإنين أكون صديقاً لكم حىت أصل إىل السفينة''، فعمل 

، وبعد تشاور قرروا إعالن احلرب، وملا رأى إيكسموث استعداد األهايل حملاربته رفع العلم األبيض القائد االجنليزي

�̈ƾǷ�¾Ȑƻ�ÀƘǌǳ¦�¦ǀđ�°ƾǐƫ�» ȂǇ�Ŗǳ¦Â��ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�ǂǷ¦Âȋ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�ÃǂǇȋƢƥ�ǪǴǠƬŭ¦�ǲǰǌŭ¦�ǲŞ�ǲƦǫÂ06

�Â��ǂȀǋ¢�¦ǀđحيث طلب إيكسموث أن يوصل هو بنفسه اهلدايا اليت كانت من انتهى النزاع والصراع بني الطرفني ،

ANA)املقرر أن ترسل إىل الدولة العّلية ليتم تقدميها باسم اجلزائر ,24/B48979)،  وقد أثار الصلح الذي

ƥ�¦ŗǴų¤�ƪ Ǹē¦�Ŗǳ¦�ƨȈƥÂ°Âȋ¦�¾Âƾǳ¦�ǖƼǇ�ǂǸǟ�Ä¦ƾǳ¦�ǞǷ�®°ȂǴǳ¦�ǾǷǂƥ¢ƢȀūƢǐǷ�ǲƳ¢�ǺǷ�ǲǸǠƫ�ƢĔƘ��ǂǳƢǋ�

فقررت إجنلرتا جتهيز محلة ثانية ضد اجلزائر، وتنفيذا هلذا القرار غادر أسطوهلا ميناء بليموث )،1982:157

Plymouth1  م إليه األسطول انض، وملا وصل إىل جبل طارق 1816جويلية  28بقيادة إيكسموث يوم

، ومن هناك أحبر األسطول )2011:154شويتام،(  Van-  Capellenالن ــــاهلولندي بقيادة فان كاب

إىل اجلزائر ملعاينة الساحل، Wardeاملتحالف إىل اجلزائر، وقد أرسل قبل ذلك إيكسموث الضابط وارد 

وحتصينات املدينة قبل أن يغادر األسطول جبل طارق، وملا وصل األسطول املتحالف بالقرب من ميناء اجلزائر قام 

لم السفينة، ورفع العلم الذي يرمز للصداقة والسالم، مث وّجه إيكسموث إنذارًا إىل الداي، وذلك وفق بإنزال ع

 06تقرير القبطان علي الذي جاء فيه:'' ... على الرغم أنه متت املصاحلة بني االجنليز وفلمنيك وبني اجلزائر مدة 

Ƭȇ�¾ȂǘǇƘƥ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǽƢȈŭ¦�Ŀ�¦ÂǂȀǛ�ǶĔ¢�ȏ¤��Ʈ ƸƦǴǳ�ǂȀǋ¢ 03أوت املوافق لــ  15كون من ثالثني قطعة يف اليوم 

شوال، وذلك قبل أن تنتهي املدة املتفق عليها، وبعد أن رفع األسطول العلم األبيض الذي يرمز إىل السالم أرسل 

ن من أجل د يف مدة ساعة، وبينما حنن جمتمعو إلينا رسالة حول تسليم األسرى املوجودين لدينا طالبًا منا الر 

شاور ودراسة الرسالة إذ هم يتقدمون حنو امليناء دون احرتام الوقت احملدد، وكان اهلدف من وراء الرسالة، وحتديد الت

الرهبان اليت محلت  مايفالور ميناء رست عليه سفينة ميناء حبري يف ديفون، يف الساحل اجلنويب الغريب من إجنلرتا، وكانت بليموث آخربليموث: هو -1

.م1620 مإىل مشايل أمريكا يف عا
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الوقت هو االستغفال ونقض املعاهدة واللجوء إىل احليلة، حيث تقدموا ببعض سفنهم حنو القلعة واألبراج حىت ما 

دافع والبنادق توقفوا مث أشعلوا نار احلرب فجأة وعن غفلة منا، إذا وصلوا إىل مدخل امليناء، وابتعدوا عن مرمى امل


�¦ƢǈǫÂ�ƢēÂ¦ǂǓ�ǲǰƥ�ƨǴǠƬǌŭ¦�§ǂū واستمرت
�����ǲȈǴǳ¦�Ǧ ǐƬǼǷ�ń¤�Å¦°ƢĔ�ƨǼǷƢưǳ¦�ƨǟƢǈǳ¦�ǺǷ�ƢēÂ

)(ANA ني، وإثر ذلك صرح اللورد إيكسموث بأنه مل يعلن احلرب ، وانتهت احملاربة بني الطرف24/22486,

دوالر الذي دفعه ملك  350000ينة وطلب مقابل الصلح إطالق سراح مجيع األسرى، وإعادة مبلغ لتدمري املد

عن حقها يف  ريل املاضي، كما طلب بالتنازلياه الذين أُطلق سراحهم يف شهر أبنابويل وسردينيا كفدية لرعا

�ǂǌǳ¦�ǽǀđ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƪ)1982:157(شالر،  نياسرتقاق األسرى املسيحي ǴƦǫ�À¢�ƾǠƥ�� وط ودفع األسرى إليهم

كما اضطرت اجلزائر إىل عقد معاهدة مع هولندا بنفس الشروط اليت   ،(ANA ,24/22486)وإبرام الصلح 

املعاهدة وشروطها  من بنودويضح  ).157 : 1982(شالر، عقدت على أساسها املعاهدة اجلزائرية الربيطانية

ȍ�Ǿǘǘƻ�ǲǯ�ǀǨǼƬǇ¦�ƢǋƢƥ�ǂǸǟ�À¢�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǪƷ�Ŀ�ƨǨƸĐ¦�ƾǬǠƥ�°ǂǔǳ¦�Ǟǧ®Â��ƨǨǳƢƸƬŭ¦�©¦ȂǬǳ¦�Ǻǟ�ǂƟ¦ǄŪ¦�®ƢǠƥ

�Ƣđ�ǂƟ¦ǄŪ¦�©ƾǬǧ�Ŗǳ¦�̈ƾǿƢǠŭ¦�ǽǀǿحبرية يف منطقة البحر األبيض املتوسط، وكشفت مواطن الضعف  هيبتها كقوة

لدى القوات البحرية والربية اجلزائرية، كما فتحت الباب أمام االعتداءات األوروبية.

طالق حواىل طن من البارود وإ 118ئر ما يقارب ليزي يف قصفه ملدينة اجلزاوقد أحرق األسطول اإلجن 

قتيال  13جرحيا وخسر اهلولنديون  690قتيال و 128نواع لكن اإلجنليز خسروا ألف قذيفــة من خمتلف األ 51

... لقد كانت «ذلك يف مذكراته : مريكي يف اجلزائرشالر القنصل األ ذكرجرحيا من جنودهم  كما ي 52و

بطاريات املدافع اجلزائرية اليت تشمل على ثالثة أالف قطعة تنازع األسطول املهاجم شرق املعركة، هنا ويقدر شالر 

، وحتطم  لكن مدينة اجلزائر حلقتها أضرار كبرية اجلرحى من اجلزائريني حبوايل ستمائة شخصالقتلى و عدد 

سفن متوسطة احلجم و  5بوارج حربية و  4فقد حتطمت  ،كله تقريباي كان راسيا بامليناء  األسطول اجلزائري الذ

أما تقرير القبطان األمريكي سومر  ،)1982:157(شالر، » من املراكب التجارية املتنوعة زورقا وعدد كبري 23

فيذكر عن حالة اجلزائر إثر القصف االجنليزي اهلولندي هلا من خالل قوله:''... ويف طريق عودة األسطول 

ǘƥ¦ǂǷ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�ǂǷȂǇ�ȆǰȇǂǷȋ¦�ÀƢǘƦǬǳ¦�Ƕđ�ȄǬƬǳ¦�ǺǗȂǳ¦�ń¤�ÄƾǼǳȂŮ¦�ÄǄȈǴųȏ¦يف جبل طارق، ومسع منهم  ا

�ƾǯƘƬǴǳ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ń¤�ǂǷȂǇ�Ǿš ¦�Ǯ ǳ̄�ƾǼǟÂ��ƨǻƢǇŗǳ¦�¦ȂǫǂƷ¢Â�§ ¦ŗǳƢƥ�ƨȇÂƢǈƬǷ�ƢǿȂǴǠƴǧ�Ǟǧ¦ƾŭƢƥ�ǂƟ¦ǄŪ¦�¦ȂƥǂǓ�ǶĔƘƥ

 حالة يُرثى هلا مكسورة اجلوانب مقطوعة األبراجمما مسعه فشاهد األسطول وقد أصبحت سفنه الكبرية يف

أالف نفر  ةمن حال السفن... وفقد األسطول يف هذه املعركة أكثر من ثالث واألعمدة، وكانت حال رجاهلا أسوأ
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، لكن بالرغم مما جاء يف هذا التقرير ال ميكن أن تكون هذه األخبار )1982:157(شالر، من رجاله...''

لكن تقرير (ANA ,24/22486) دته بعينه لألوضاع السائدة يف اجلزائر وجمريات احلربصحيحة لعدم مشاه

عمر باشا ُيشري عكس ذلك من خالل قوله :''... أدت هذه املعركة الضاربة اليت جرت بني األسطول اإلجنليزي 

من �ǲȈƬǫ�śƥ�ǺȇƾǿƢĐ¦�ǺǷ�ǂǨǻ�śƥƢǐŭ¦Â��ƶȇǂƳÂ 300املتحالف مع األسطول الفلمنكي وبني اجلزائر إىل إصابة 

، ويذكر (ANA , 24/22486)قباطنة...''10أو  08كما فقدوا كذلك طرف األعداء كانوا أكثر بكثري،  

حلقت باألساطيل الفلمنكية املتفقة مع األساطيل االنكليزية هذه خر:''... إن اخلسائر اليت عمر باشا يف تقرير أ

كبرية جدا لدرجة أنه مل يقع هلا مثيل يف أي وقت من األوقات املرة بسبب احلرب اليت جرت مع اجلزائريني  

مئة يف املئة واحلوادث اليت سردناها اآلن هي رت بشأن هذه املعركة غري صحيحة املاضية... وإن احلوادث اليت توات

لكن ǻƢǟ�ƾǬǧ���Â��¼ƢǘǼǳ¦�ǞǇ¦Â�ŚǷƾƫ�ǺǷ�ƢēƢǼȈǐŢÂ�ƨǼȇƾŭ¦Â�ƨȇǂƸƦǳ¦�ƪ)1982:87'' (العريب، الصحيحة...

لكن  ).159: 1982(شالر، املرجح أن اجلزائريني مل يفقدوا عددا من الرجال يوازي العدد الذي خسره العدو

يف لية متضاربة ومتناقضة، فلكل طرف أسبابه  املصادر الغربية واحملحظ أن اإلحصاءات اليت وردت يفمن املال

يندرج يف إطار احلرب النفسية  يت به قواته، وهذاتفخيم اخلسائر اليت أحلقت خبصمه، وتقليل من اخلسائر اليت من

Âǂū¦�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�Ŗ§�ال

وجهت احلكومة  اهلولندي- االنكليزيوعقب توقيع اجلزائر ملعاهدة الصلح مع األسطول املتحالف 

 العايلاجلزائرية اهتمامها كله إلصالح األضرار النامجة عن احلرب من خالل طلب املساعدة من الباب 

(ANA ,24/22486) االوجاق تطلب من أن ''... والذي جاء فيه الذي يظهر من خالل تقرير عمر باشا

املقام الشاهاين العايل يف التقرير الذي مت تقدميه أن حتظى العطف الشاهاين العايل وإحسانه اهلمايوين بأن يأمر 

¦�ƅ�ǲȈƦǇ�Ŀ�̈ƾǿƢĐ¦�̈ȂǬǳبإعطاء املهمات واجلبخانة واجلنود املطلوبة من طرفها حىت حتي من جديد، وتبقى

كما عملت على إزالة أنقاض التحصينات اليت  فعال،، وكان هلا ذلك (ANA ,24/22486)  واملسلمني...''

�ǺǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸǯ�ƨǨȈűÂ�ƨǴƟƢǿ�ƪ ƸƦǏ¢�ŕƷ�ƨǼǇ�ǒ Ť�ŃÂ��°¦ǂǓȋ¦�Ƣđ�ƪ Ǭū2010:55شويتام، ( قبل.(

�ƢĔȂǴǇǂȇ�ǂƟ¦ǄŪ¦�¿ƢǰƷ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ǂȇ°ƢǬƬǳ¦�ÃȂƬŰوإحدى احلقائق التارخيية اليت ميكن استخالصها من 

باستمرار إىل السلطان العثماين املتعلقة بتطورات املعارك وسريها، هي أن العالقات بني البلدين كانت تتميز 

ربية بالرتابط والتعاون، السيما يف العقود الثالثة األخرية من احلكم العثماين يف اجلزائر، واليت كانت فيه األطماع األو 

ƾȇ¦Ǆƫ�Ŀ�ƢēƢǋǂŢÂ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�  وتفند يف نفس الوقت االدعاءات املغرضة ألعداء اجلزائر الذين يزعمون أن اجلزائر

��ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�Ǻǟ�ƨǴǬƬǈǷƢđ�®¦ǂǨǻȏ¦Â�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǷȋ¦�ÀƢȈǯ�Ǻǟ�ƢŮǄǟ�Ȃǿ�ǶȀǓǂǣ�À¢�Ǯ ǋ�ȏÂ�  وما مل تتمكن
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الدول األوربية من حتقيقه يف تلك الفرتة، ستحققه الحقا عن طريق إثارة فكرة القومية اليت بواسطتها توصلت إىل 

  تفكيك اخلالفة اإلسالمية اليت كانت تتزعمها الدولة العثمانية.

موقف الدولة العثمانية من التحالف األوروبي ضد الجزائر: .5

�ǆتنظر كانت الدول األوروبية  ǰǟ��́ ȂǐǳÂ�¼ǂǘǳ¦�̧ Ƣǘǫ�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ǶĔ¢�ȄǴǟ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈°ƢƸƦǳ¦�ń¤

القراصنة األوروبيني الذين كانوا يعتربون جنود اهللا واملسيح الذين وجب عليهم حماربة القراصنة 

ل )، ولكن قوة وبسالة احملاربني اجلزائريني حالت دون ذلك، مما دفع بالدو Ficher   ,1991 416: اجلزائريني(

األوروبية إىل شن محالت عسكرية متتالية من أجل القضاء على اجلزائر اليت تعترب وكر هؤالء البحارة يف نظر 

األوروبيني، إال أن كلها باءت بالفشل بسبب قوة االيالة اجلزائرية ومناعتها، وحصانتها، فدفع فشل الدول األوروبية 

خاصة إىل توحيد جهودها على شكل أحالف ضد اجلزائر، وقد يف القضاء على القرصنة املغاربية عامة واجلزائر 

)، وُولدت 1988:212م) (محاش، 1818م ـــــ 1815طرحت مسألة القرصنة اجلزائرية يف املؤمترات األوروبية( 

م من خالل تكوين قوة حبرية مشرتكة بني الدول األوروبية حملاصرة 1815نا يألول مرة يف مؤمتر في ةهذه الفكر 

السواحل املغاربية، ومنع سفن القراصنة من اخلروج من موانئها، كما قام سفراء هذه الدول يف اسطنبول بتحميل 

يف أقاليم الدولة الباب العايل مسؤولية أعمال االياالت املغاربية يف حالة السماح هلا بتنظيم عمليات التجنيد 

(ANA ,24/17822)العثمانية 

نية الدول األوروبية من طرف جواسيسها ومصادرها اخلاصة، بدأت ومبجرد مساع الدولة العثمانية 

تتحرى حول صحة تلك األخبار ويظهر ذلك من خالل حماولة الدولة العلية االستفسار عن ذلك من سفري 

�ǆالسويد لكنه مل جيب على ذلك، مما أحال ǴĐ¦�ǲǏȂƫ�ƾǫÂ��̈ǂǯ¦ǀŭ¦Â�¾Â¦ƾƬǴǳ�Ä°Ȃǌǳ¦�ǆ ǴĐ¦�ń¤�̧ȂǓȂŭ¦�¦ǀǿ

إىل توجيه سؤال إىل سفراء الدول والكتابة إىل القائمني باألعمال حول املوضوع املطروح، كما قرروا انتظار جواب 

حول األحداث السفري السويدي حىت يتم العمل مبقتضاه، وإىل ذلك احلني استمرت التحقيقات اخلفية اجلارية 

.)1988:214املذكورة للوصول إىل احلقيقة املطلوبة(محاش، 

نا حول االياالت املغاربية اعترب ذلك أنه تدخل يوبعد تبليغ الدول األوروبية للباب العايل قرارات مؤمتر في

حياته مباشر يف الشؤون الداخلية للدولة العثمانية، ورأى أن أي قرار بشأن تلك االياالت يعد من صال

، وختوف السلطان حممود الثاين من تعرض الدول األوروبية وعلى رأسها بريطانيا (ANA ,24/19090)وحده
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فأمر بضرورة إرسال مبعوث عثماين إىل اجلزائر وتونس وطرابلس لتحذيرهم من األخطار احملدقة  ،لإلياالت الثالث

ǻȐǳ�ƨȈǻ¦ǂǐǼǳ¦�¾Âƾǳ¦�ƢȀȈǳ¤�©ƘŪ�Ŗǳ¦�©¦ǂǷ¦ƚŭ¦�ƨƴȈƬǻ�Ƕđ�ǖǘƼŭƢƥ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǶǴǟ�ƢŭÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǏƢƻÂ�ǶȀǼǷ�¿ƢǬƬ

األورويب، وأدركوا مدى حاجتهم إىل مساعدة الدولة العثمانية رحبوا باملبعوث العثماين، وأظهروا الطاعة ألوامر 

).1988:214الباب العايل، كما لبوا طلبه بإطالق سراح مخسني أسري يوناين (محاش، 

�ƢēȏÂ�ƶǐǼȇ�Ãǂƻ¢�̈ǂǷ�ǲǇ°Ƙǧ، على تنبيه االياالت املغاربية وخاصة اجلزائرومل يتوقف الباب العايل

م 1816باليقظة واالستعداد ملواجهة أي هجوم قد تقوم به إحدى الدول األوروبية، وهذا ما حدث فعال سنة 

Ń�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ǻǰǳ��ÄƾǼǳȂŮ¦�ÄǄȈǴųȏ¦�¾ȂǘǇȋ¦�¿ƢǷ¢�ƢȀǷ¦ǄĔ¦Â��ƨǨȈǼǟ�ƨƥǂǓ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƪ ǬǴƫ�ƢǷƾǼǟ  توقف نشاطها

الباب العايل، فأعلن رئيس الُكتاب أن أشهر، مما دفع بالدول األوروبية إىل إرسال شكاوي إىل ةالبحري سوى ثالث

السلطان العثماين لن يتخذ أي إجراء يضر بالنظام املتبع عند الدول املغاربية، وأن سبب ذلك ليس الدين 

ي أُقيمت عليه الدولة العثمانية، أما خبصوص إجبار االياالت اإلسالمي فقط، وإمنا أيضا النظام السياسي الذ

فإن السلطان ال يستطيع القيام به ألنه يتطلب تكاليف مالية، ويف شهر ،املغاربية على التخلي عن القرصنة

ديسمرب أمر هذا األخري بتحضري معدات عسكرية متمثلة يف ثالث سفن حربية حمملة بالعتاد احلريب وإرساهلا إىل 

��³ Ƣŧ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƢēȂǫ� ƢǼƥ�̈®Ƣǟ¤�ǲƳ¢�ǺǷ�ǂƟ¦ǄŪ¦1988:218-219.(

وبعد فشل الدول األوروبية وخاصة بريطانيا يف حتقيق مساعيها يف حتطيم النيابة اجلزائرية، ووضع حد 

م 1818الشبيل سنة  لقرصنتها، طرحت مسألة اجلزائر والدول املغاربية بصفة عامة يف جدول أعمال مؤمتر إيكس

)، إال أن الدول األوروبية 221-1988:220ومت االتفاق على تبليغ الدولة العثمانية بقرارات املؤمتر(محاش، 

اختلفت يف طريقة تقدمي القرارات، ويف األخري أعطيت حرية كل دولة يف ذلك، وبعد مساع الباب العايل هلذه 

"بأن الدولة العثمانية ال ميكن أن  لكتاب:)، رد على ذلك من خالل رئيس ا1999:358القرارات (بوعزيز، 

)، واعترب التحالف األورويب ضد 126، و1/م3190تلتزم بنتائج مؤمتر مل تدع إليه، ومل متثل فيه"(م و ج، مج 

�©ƢǫȐǠǳ¦�ƾǟ¦Ȃǫ�ǞǷ�ľƢǼƬȇ�ƢŲ�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƢĔÂƚǋ�Ŀ�ȐƻƾƫÂ��ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ȄǴǟ�Å¦ǂǋƢƦǷ�ÅƢǻ¦Âƾǟ�ƨȈƥ°ƢǤŭ¦�©ȏƢȇȍ¦

ية خصوصًا أن فرنسا وبريطانيا وبروسيا كان هلا معاهدات مع اجلزائر تضمن هلا سالمة مالحتها يف البحر الدول

�ÀƢǘǴǈǳ¦�ÀƢǯÂ��Ǯ،أما روسيا والنمسااملتوسط.  ǳ̄�ƢǸŮ�ǺǸǔƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ŅƢǠǳ¦�§ ƢƦǳ¦�ǞǷ�ƢēƾǿƢǠǷ�ÀƜǧ

ت املغاربية لسفنها التجارية، وعلى إثر ملتزما بتعويضها عن كل اخلسائر اليت قد تلحقهما بسبب تعرض االياال

ذلك قرر الباب العايل إرسال الدعم إىل اإليالة حيث وجه إىل دار الرتسانة بتحضري العتاد احلريب، من خالل 

م القاضي بإرسال معدات عسكرية إىل 1819ديسمرب  16 - 08إصدار حممود الثاين فرمان إىل حسني باشا يف 
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)، وإىل حكام األقاليم يف األناضول بالسماح لوكالء اجلزائر بتنظيم عمليات 1988:221اجلزائر(محاش، 

التجنيد، ويف أوائل نوفمرب أحبرت سفينة دامناركية من إسطنبول حنو اجلزائر حتمل أجهزة عسكرية خمتلفة خاصة 

من اجلنود كهدية  مدفعًا وعلى متنها عدد22ببناء السفن وجتهيزها، كما أرسل الباب العايل سفينة حربية ذات 

)، ونفس الشيء عندما تعرضت اجلزائر إىل اهلجوم من قبل األسطول 126، و1/ م3190للجزائر(م و ج: مج 

م فقامت الدولة العثمانية بإرسال جنود متطوعني بعد انتهاء احلرب( م 1824اإلجنليزي بقيادة األمريال نيل سنة 

احلربية وإرسال  مواد بناء من أجل بناء دار للصناعة)، وعندما طلبت اجلزائر 137،و1/ م3190و ج: مج 

�Ƣē°¦®ȍ�² ƾǼȀǷ وعني الباب العايل حممود أفندي املختص 138، و1/ م3190استجابت لذلك(م و ج: مج ،(

)، كما أصدر الباب العايل أوامر إىل تونس 143،و1يف الصناعة احلربية إلرساله إىل اجلزائر (م و ج: مج /م

).146، و 1/ م3190مج : م استقبال هم للجنود الفارين من اجلزائر (م و جوطرابلس الغرب بعد

من خالل التقارير واملراسالت سابقة الذكر حول موقف الدولة العثمانية يتضح لنا أنه كان هلذه و 

عكس ما توصلت إليه ا كانت حتيكه الدولة الغربية ضدها رافض ملالاألخرية موقف مدافع على ايالة اجلزائر، و 

مل تدافع أن الدولة العثمانية م من 1816ئر سات احلديثة حول احلملة الربيطانية اهلولندية على اجلزاابعض الدر 

�¿ƾǟÂ��ňƢǸưǠǳ¦�ÀƢǘǴǈǳ¦�Ǻǟ�¿ƢƬǳ¦�ǾƦǋ�ƢŮȐǬƬǇ¦�Ƥ ǈƥ�Ǯ ǳ̄Â�ƢǿŚǐǷ�ȆǫȐƬǳ�̈ƾȈƷÂ�ƢȀƬǯǂƫ�ƢĔ¢Â��ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǳƢȇ¤�Ǻǟ

دافعت الدولة  العثمانية بالعمل فيها، بل على العكس متاماً  احرتامها للقرارات اليت كانت تصدر وتلزم االياالت

�ƨǴǏ¦ȂƬŭ¦�©¦ ¦ƾƬǟȏ¦�®°�Ǻǟ�ƢǿǄƴǟÂ�ƢȀǨǠǓ�Ƕǣ°�ƢēȂǫ�ǲǰƥ�ƨǏƢƻ�ǂƟ¦ǄŪ¦Â�ƨǷƢǟ�ƨȈƥ°ƢǤŭ¦�©ȏƢȇȍ¦�ȄǴǟ�ƨȈǻƢǸưǠǳ¦

ائر على اجلزائر، وذلك من خالل مراسالت مع الدول األوروبية واالستخبار عن حترك أساطيلها، وحتذير اجلز 

واالياالت األخرى، كما عملت على تقدمي الدعم املادي ومعارضة كل قرارات الدول األوروبية بشأن ختلي الدول 

  املغاربية على القرصنة وإيقاف عملية االسرتقاق ألنه نظام قامت عليه دول مشال إفريقيا ومبا فيها اجلزائر. 

انعكاسات الحملة على إيالة الجزائر:.6

ينا وإكس ال شبيل من يوالتجمعات والتحالفات وما نتج عنها من قرارات مثل مؤمتر ف تعترب املؤمترات

ل اجلزائري إحلاق أضرار باألسطو  كما تسببت احلمالت الربيطانية يفالعوامل املسامهة يف حتطيم االقتصاد اجلزائري،  

1816سموث يف صيف عام باألخص اهلجوم العنيف الذي قام به اللورد إيكوإحداث خسائر بشرية وعمرانية و 

، واعتربت هذه احلملة الضربة القاضية لنشاط البحرية اجلزائرية، )64-1985:63(سعيدوين، على مدينة اجلزائر
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�©ËƾƷ�ƢǸǯ��ǂƟ¦ǄŪ¦� ƢǼȈǷ�ǺǷ�¿Ƣǿ� ǄƳ�ǂǷ®ÉÂ��ǺǨǈǳ¦�Ƥ Ǵǣ¢�ƪ ǫŗƷ¦�Ʈ ȈƷ�ƨȈǟƢǧƾǳ¦�®ȐƦǳ¦�©¦°ƾÉǫ�ǺǷ�©ËƾƷ�ƢĔȋ

�ƪ ƦƦǈƫ�Ʈ ȈƷ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Ƣē¦°ƾÉǫ�ǺǷ�¾¦ȂǷ¢�ǺǷ�ƢĔƢǷǂƷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�®ȐƦǳ¦�ƨǼȇǄş�ƪ Ǭū¢�ƨǜǿƢƥ�ƨȈǳƢǷ�ǂƟƢǈƻ�Ŀ

ANA)غنائم العمليات احلربية كفداء األسرى واإلتاوات ، من خالل إطالق سراح حوايل (24/22486,

، اضخم ا)، والذي كان من املفروض أن تأخذ اجلزائر مقابل ذلك مبلغ80 : 1997بوحوش أسري( 1500

لرسوم اجلمركية على الواردات، الغنائم اليت كان حيصل عليها الرياس من الغزو، والفدية اليت كانت وهذه املوارد'' ا

تدفع لتحرير األسرى والعبيد، واهلدايا اليت كانت تقدم للداي عند تعني قناصل جدد يف اجلزائر، والضرائب 

)هي اليت اعتمد عليها 65 : 1985(سعيدوين،  وروبية مقابل عدم التعرض لسفنهااملفروضة على الدول األ

النظام الرتكي يف اجلزائر لتمويل اخلزينة وضمان استمراره، وقد بلغ مقدار خسائر اجلزائريني البشرية واملادية من جراء 

جنيه اسرتليين حسب بعض املصادر، فكان من الطبيعي أن تتأثر األوضاع  1015625قنبلة مدينة اجلزائر حوايل 

،  )80: 1997(بوحوش   بالسياسة األوروبية املعادية للنشاط البحري لإليالة اجلزائريةالداخلية إىل حد كبري

ولتعويض هذه املوارد اخلارجية فرض األتراك ضرائب ثقيلة على األهايل أكثر مما كانوا يدفعونه من قبل دون النظر 

ب هي تزايد السخط الشعيب على إىل إمكانيتهم وأحواهلم االجتماعية، وكانت النتيجة احلتمية لزيادة الضرائ

Ǡǧ®�Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�Ǟǧ®�ǺǷ�ŅƢǿȋ¦�§ǂēÂ��ƨǷȂǰū¦عمورة ،د.تمن البالد ة واحدة وقيام ثورات يف عدة نواح):

، كثورة الشريف بن األحرش بالشمال القسنطيين وثورة حممد الشريف الدرقاوي يف الغرب اجلزائري )244

   (ANA ,24/22556/6)م1817- م1805

فإن ذلك جعلها تسخر  إذا كانت اجلزائر ضحية الصراع الذي اشتّد بني الدول األوروبية االستعمارية،

وكان ذلك على حساب التنمية الداخلية، كما أن ،اهلجمات األوروبيةلصد  إمكانيات مادية وبشرية معتربة

فكان اغتيال الداي عمر نتيجة اهلزمية  األوضاع اخلارجية قد أثرت بشكل مباشر يف االستقرار السياسي يف اجلزائر،

ÄƾǼǳȂŮ¦�ÄǄȈǴųȍ¦�Ǧ ǳƢƸƬǳ¦�ƾǓ�ǶđǂƷ�Ŀ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�Ƣđ�řǷ�Ŗǳ¦ ،2011:142(شوتيام.(

أن احلصار الذي فرضه  اجلزائر، كمام بداية حقيقية لنهاية احلكم العثماين يف  1816وتعترب هزمية عام  

ري سليب على التجارة اجلزائرية أشهر كان له تأث 6م، والذي دام 1824اإلجنليز على السواحل اجلزائرية يف عام 

إذ أضحى من الصعب على السفن اجلزائرية واألجنبية الدخول واخلروج من ميناء اجلزائر، وكان اجلزء ،األجنبيةو 

�Â�ǆالقليل من املبادالت التجارية يتم عن طريق الرب  ǻȂƫ�ǲưǷ�̈°ÂƢĐ¦�°Ƣǘǫȋ¦�śƥ عمورة، د.ت:( األقصىاملغرب

244.(
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�ƨȈǳÂƾǳ¦�̈°ƢƴƬǳ¦�ȆǴǟ�ƢēǂǘȈǇÂ�°ƢƸƦǳ¦�ƶȈƫƢǨǷ�©ƾǬǧ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƢŮ�ƪ ǓǂǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢƬƬŭ¦�ǶƟ¦ǄŮ¦�ǽǀđÂ

لى ، وقد أدى هذا الضعف إىل إعالن فرنسا احلرب ع70والبحر األبيض املتوسط بعدما كانت الرائدة يف ذلك

ويف األخري نرى أن مكانة اجلزائر قد اختفت يف ملح البصر من منطقة البحر  م.1830احتالهلا سنة اجلزائر و 

ماتت يف سبنسر: ''فقد ولدت يف عصر عنيف و األبيض املتوسط كما ظهرت من قبل، ويف ذلك يقول 

ما هي األسباب اليت  والسؤال الذي يفرض نفسه بإحلاح يف هذا املقام، هو )2006:185(سبنسر، أخر''

Âƾǳ¦�ǶǣǂƫÂ��ƨǴȇȂǗ�̈ŗǨǳ�ǖǇȂƬŭ¦�ǂƸƦǳ¦�ȄǴǟ�ǺǸȈē�ƪ¾�كانت ورا ǻƢǯ�ƢǷƾǠƥ�¦ƾƳ�Śǐǫ�ƪ ǫÂ�Ŀ�ǂƟ¦ǄŪ¦�¾¦Â±� 

؟ إن اإلجابة على هذا السؤال األبيض املتوسط العظمى على دفع اإلتاوات لضمان مالحة أساطيلها يف البحر

  :ية يف نظرنا مهاحيتاج إىل دراسة طويلة ومعمقة، إال أننا نكتفي بذكر عاملني يف غاية األمه

متقدمة، وهذا ما مل يدركه احلكام،جيب أن نعرتف أن اجلزائر كانت يف مرحلة ضعف  :األول العامل

العسكرية  بأنظمتهاوما يقال عن اجلزائر ينطبق أيضا على كل األقطار العربية واإلسالمية، اليت احتفظت 

ه إىل أواخر القرن تساير الركب احلضاري الذي يعود انطالق ليدية، ومل حتاول أنالقتصادية واالجتماعية التقوا

ǂƻƘƬǷ�© ƢƳ�ƢĔ¢�ȏ¤��©ƢƷȐǏȍ¦�ǒ̈��،اخلامس عشر ǠƦƥ�ǂǐǷÂ�ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ǲưǷ�À¦ƾǴƦǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƪ ǷƢǫ�ƾǬǧ

�©ƢǠǸƬĐ¦�ǶƟȐƫ�ȏ�ƢȀǸǜǠǷ��ƨȈƥǂǤǳ¦�©ƢƷȐǘǏȐǳ�ƢǈǼƬǇ¦�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƪ ǻƢǯ�ǲƥ��ǲƻ¦ƾǳ¦�ǺǷ�ǞƥƢǻ�Ǻǰƫ�ŃÂ

اإلسالمية، وهذا ما أدى يف النهاية إىل فشلها.العربية و 

: إن الدول األوربية يف تعاملها مع األقطار املغاربية مل تكن متحدة، فكل دولة كانت العامل الثاني

Ƣǘǫȋ¦�ǞǷ�ƢēƢǧȐƻ�ƨȀƳ¦Ȃŭ�Ƣǿ®ǂǨŠ�½ǂƸƬƫǌǧ�Ƥ ƦǇ�ǂǈǨȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƨȈƥ°ƢǤŭ¦�° حتقيق أهدافها، كما أن لها وعدم

إال أن األمر قد تغري يف مطلع القرن  يف مواجهة محالت الدول األوروبية؛البلدان املغاربية  ذلك قد سهل مهمة

ǪȈǬƸƬǳ�ǲưǷȋ¦�ǲū¦�Ȃǿ�ȆǟƢǸŪ¦�ǲǸǠǳ¦�À¢��ƢēƢǧȐƻ�ǲƷ�ƾǠƥ�ƨȈƥÂ°Âȋ¦�¾Âƾǳ¦�ƪ ǯ°®¢�̄¤��ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦  مراميها

ǳ¦�³لى اخلضوع، وما يؤكد هذه احلقيقةرغامها عيف األقطار املغاربية وإ ȂȈŪ¦�ƢēǀǨǻ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǴǸū¦ فرنسية

وهنا أيضا جند تفسريا ألسباب عدم قدرة اجلزائر على التصدي للحمالت اخلارجية  م،1830على اجلزائر يف عام 

وما يالحظ أن هذه  م،1816إيكسموث عام م، مث محلة 1815بدءا حبملة الواليات املتحدة األمريكية عام 

 عرفتها الدول األوروبية مل حتدث مع األسف يف األقطار املغاربية واإلسالمية عامة، بل اشتدت اهلبة التضامنية اليت

بني حكامهم الصراعات واخلالفات، فهناك من استعان بقوة خارجية أوروبية يف حربه ضد أخيه، واحتفظ لنا 

  التاريخ بأمثلة كثرية حول هذا املوضوع.
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:الخاتمة

أنه كانت للجزائر هيبة عاملية خاصة يف منطقة احلوض هذه دراستنا من خالل ما ميكن استخالصه 

وذلك بفعل اجلهاد البحري الذي كان متارسه، فكان هو السبب الرئيسي الذي دفع ،البحر األبيض املتوسط

من خالل إبرام اتفاقيات  آنذاك بالدول األوروبية إىل التسابق من أجل إقامة عالقة سلمية معها مثلما فعلت إجنلرتا

 أنوملا فشلت املساعي اإلجنليزية يف حتقيق مصاحلها بسبب حدة ذكاء احلكام اجلزائريني، غري معاهدات سلم،و 

صراع خاصة بعد انعقاد قتها مع اجلزائر من عالقة سلم ومودة إىل عالقة حرب و هذه األخرية غريت يف منط عال

ؤمتر املتعلقة ŭ¦�©¦°¦ǂǫ�ǪȈƦǘƫ�Ǻǟ�ƨǳÂƚǈǷ�ƢĔ¢�Ǟǧ¦ƾƥ�ƨȇǂǰǈǟ�©ȏƢم من خالل حتضري مح1815مؤمتر فيينا 

إّال  ؛م1816بقيادة اللورد إيكسموث سنة  فجاءت احلملة اإلجنليزية ،حترير األسرى املسيحينيمبحاربة القرصنة و 

Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ÄƾƸƬǳ¦�¢ƾƥ�Ʈ¦الأن هذه احلملة مل حتقق  ȈƷ�ĺÂ°Âȋ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǠǫȂƬȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƲƟƢƬǼ ضحا من خالل

ل إعادة وذلك من خال ،املادية النامجة عن احلملةم رغم اخلسائر البشرية و  1817نة استمرار النشاط البحري س

، غري أن احلملة اإلجنليزية اهلولندية قد أحلقت باجلزائر وأسطوهلا جتديد األسطول احلريب واستمرار النشاط البحري

Ů¦�Ǯ Ǵƫ�ÀȂƻ°ƚŭ¦�ŐƬǟ¦Â��ƨǤǳƢƥ�¦°¦ǂǓ¢�ƢŮȂǘǇ¢�¶Ƣǌǻ�ǞƳ¦ǂƫÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ňƢǸưǠǳ¦�Ƕǰū¦�ƨȇƢĔ�ƨƥƢưŠ��ƨȈǇƢǬǳ¦�ƨŻǄ

يف البحر املتوسط، وضعف قدرات اجلزائر الدفاعية.

�ƢēȏÂƢŰ�Ǻǟ�Ǧ ǫȂƬƫ�Ń�¦ŗǴų¤�Ǻǰǳاد مؤمتر إكس م بعد انعق 1824محلة أخرى سنة  فقامت بشن

الحظ أن هذه احلماالت اإلجنليزية املو  ،خسائر ضخمةبدت األسطول اجلزائري حيث ك ،م1818ال شبيل عام 

�¾ȐƬƷ¦�ń¤�ƪ ǟ°ƢǇÂ�ƨǏǂǨǳ¦�Ƣǈǻǂǧ�ƪ ǸǼƬǣƢǧ��ǾǗȂǬǇÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ÄǂƸƦǳ¦�¾ȂǘǇȋ¦�ƪ ǰĔ¢�Ãǂƻȋ¦�ƨȈƥÂ°Âȋ¦�ŕƷÂ

م، وهكذا انتهى عهد إيالة اجلزائر.1830اجلزائر متخذة حادثة املروحة كذريعة سنة 

ملة، فقد رأينا أنه كان إجيابيا يف جممله، فضعف الدولة تلك احلموقف الدولة العثمانية من أما عن 

النشاط يف إطار باحلروب على اجلبهات اخلارجية، قد غلب على تدخلها يف مسألة اجلزائر الداخلي وانشغاهلا 

�ǒ،الدبلوماسي، وجتلى ذلك يف التشاور مع الدول األوروبية العظمى وتبادل الرسائل Ǡƥ�ƪ Ƿƾǫ�ƢĔ¢�ȏ¤

 عدات املادية للجزائر.املسا
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